
Nominace XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2018 
 

 
 

Tisková zpráva  
 

Dne 16. května 2019 od 14,00 hodin budou ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 
 

vyhlášeny Ceny Gloria musaealis za rok 2018 
 
Ve třech hlavních kategoriích soutěže byla nominována tato muzea (v abecedním pořadí dle sídla instituce): 
 
Kategorie Muzejní výstava roku 2018 
Kategorie byla vyhlášena pro stálé expozice či výstavy využívající sbírek muzejní povahy, které byly veřejnosti zpřístupněny  
od 1. ledna 2018 do 28. února 2019. V této kategorii soutěžilo 39 přihlášených projektů.  
 
Nominovány byly tyto instituce: 

• Městská galerie Litomyšl („Já jsem... Zdeněk Nejedlý“)  
• Muzeum umění Olomouc („Rozlomená doba 1908–1928“) 
• Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace („Černá země? Mýtus a realita 1918–1938“) 
• Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace („Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a umění 

v Československu“) 
• Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace („Kořeny“) 
• Národní galerie v Praze („1918–1938: První republika“) 

 
Kategorie Muzejní publikace roku 2018 
Do kategorie mohly být přihlášeny publikace tematicky čerpající ze sbírek muzejní povahy nebo z vědeckovýzkumné činnosti muzea, 
pokud byly vydány v období od 1. ledna 2018 do 28. února 2019. Do této kategorie bylo přihlášeno 43 soutěžních projektů.  
 
Nominovány byly tyto instituce:  

• Muzeum města Brna, příspěvková organizace („Nový dům Brno 1928“) 
• Muzeum romské kultury („Amendar: Pohled do světa romských osobností“) 
• Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje („Květena Soosu a okolí“) 
•  Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace („Dědictví z oceli: Sbírka orientálních a asijských zbraní  

a zbroje ve znojemském muzeu“) 
 
Kategorie Muzejní počin roku 2018 
Předmětem kategorie byly aktivity muzeí, jejichž výsledkem bylo významné či dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, završené 
v období od 1. ledna 2018 do 28. února 2019. V této kategorii soutěžilo 11 projektů.  
 
Nominovány byly tyto instituce: 

• Muzeum umění a designu Benešov, příspěvková organizace („Rekonstrukce výstavních prostor muzea“) 
• Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových / Uměleckoprůmyslové museum v Praze („Portheimka: Museum 

skla“) 
• Národní technické muzeum („Prezidentský vlak 2018“) 
• Správa KRNAP – Krkonošské muzeum („Rekonstrukce Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou“) 

 
 
Více informací na http://www.gloriamusaealis.cz; http://www.muzeumroku.cz 
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